bedre driftsøkonomi med lt line cip optimize
– komplett pakke med programvare og rådgiving

et verktøy for optimalisert cip-vask
– LT Line CIP Optimize kostnadseffektiviserer
CIP-vask er kostnadskrevende i form av tid, energi-, vann- og vaskemiddelforbruk. LT Line CIP Optimize
deg gir muligheter til å kontinuerlig overvåke forbruket og gjøre riktige valg for å optimalisere vasken. LT
Line CIP Optimize omfatter programvare og en serviceavtale med opplæring i tillegg til periodisk anleggskontroll med anbefalte tiltak.
Ofte kontrolleres vaskeeffektiviteten ved hjelp av periodiske stikkprøver. Med LT Line CIP Optimize genereres
logger og rapporterer fra relevante data kontinuerlig og
et omfattende historisk materiale kan benyttes til å sikre
kvaliteten og effektiviteten på vaskeprosessen.

serviceavtale og rådgivning
For å sikre optimal CIP-vask må det besluttes tiltak
basert på riktige årsakssammenhenger. Dette kan være
krevende.
Derfor tilbyr Landteknikk en CIP Optimize serviceavtale
med følgende innhold:
• Årlige servicebesøk og årlig bistand via fjernoppkobling
• Oppgradering av programvare og gjennomgang av
versjonsendringer
• Analyse av loggede CIP-vasker og hendelser sammen
med ansvarlige brukere
Brukerinvolveringen vektlegges for å sikre kontinuerlig
fokus på optimalisering av vaskeprosessene i anlegget.

Brukere får opplæring og gjennomgang av vaskehistorikk med
anbefalte tiltak.

reduser kostnadene og spar miljøet
– sanntids data kombinert med historikk og trender
Med LT Line CIP Optimize kan kostnader reduseres og miljøet spares gjennom redusert forbruk av tid, energi,
vann og vaskemiddel. Dette samt en redusert risiko for kvalitetsavvik gir investeringen rask tilbakebetalingstid.

effektivt søkeverktøy
Søk i loggede data gir enkel rapportering med full historikk på hendelser.
Detaljer for spesifikke vasker kan enkelt analyseres.

nøkketall og trender
Basert på registrerte data beregnes vaskens nøkkeltall for
netto forbruk av vann, vaskemiddel, energi og totalkostnad.
En kontinuerlig oppdatert oversikt over nøkkeltall og samtidige trendkurver gir verdifull innsikt i vaskens forløp for
vasket objekt og tilhørende kurser. Rapporteringen på
objektnivå kan tilføres enda større verdi med installert retur
mengdemåler, tur temperaturføler og luftutskiller

bevisstgjøring
Når nøkkeltall presenteres operatøren for hver
vask øker både bevisstgjøring og kunnskap om
hva som påvirker vaskeforløp og forbruk.

innebygget prosessforståelse

– fra standard teknologi til kundetilpassede applikasjoner

Svært mange prosessanlegg i norsk næringsmiddelindustri er automatisert av Landteknikk – ikke minst innen
meieriindustrien. Vi kombinerer vår automasjonskompetanse med en inngående kjennskap til de produksjonsprosesser du finner i norsk næringsmiddelindustri.
Landteknikk har gjennom flere år utviklet programbibliotek
for næringsmiddelindustrien. Objektene i biblioteket har
basis i vår omfattende kunnskap om næringsmiddelindustriens omfattende produksjonsprosesser.
LT Line bygger dermed på en velutprøvd, objektorientert
biblioteksstruktur med en standard DCS automasjonsplattform i bunnen. Dette gjør at vi kan bygge kundetilpassede
systemer basert på gjennomprøvde progamløsninger.
For deg som kunde betyr dette kostnadseffektiv automatisering, rask igangkjøring og få feilsituasjoner.

Med basis i standardisert teknologi utvikles LT Line applikasjoner
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